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Solgården

VÅRNYTT 2018
Mål för året
Vi skall leverera en god, trygg, säker äldreomsorg av hög kvalitet.
Solgårdens mål för året 2018
är:
Solgården ska vara en attraktiv
arbetsplats med nöjda medarbetare och boende. Vi ska stå för en
god service och tillgänglighet.

Telefonnummer till oss:
Gullvivan: 0451-26 61 45
Blåklinten: 0451-26 61 48
Vallmon: 0451-26 61 49
Vitsippan: 0451-26 61 47
Enhetschef : 0451-26 61 44

För ytterligare information kontakta:

Sjuksköterska: 0451-26 62 13

Malin Hedström, Enhetschef
Malin.hedstrom@hassleholm.se
Tel 0451-26 61 44
Hässleholms kommun ∙ Stadshuset ∙ 281 80 Hässleholm ∙ vx 0451-26 70 00
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Solgårdens akvarium

Vårblomma vid entrén

Påskpynt

Vårnytt på Solgården
Här kommer ett informationsblad från
Solgården som vi kallar för ”Vårnytt”.
Ett informations blad till er anhöriga för
att ni ska få del av verksamhetens
aktiviteter och mål som vi arbetar efter
på Solgården.
Ny enhetschef

Malin Hedström började i januari 2018
och har tidigare arbetat i Malmö och
Lund.
Det känns väldigt roligt och inspirerande
att få möjligheten att vara en del av
Solgården. Jag ser framemot många fina
möten./Malin

Aktiviteter

Vi kommer i sommar att dela en
parcykel med Nybo i Bjärnum.
Se länk

https://www.youtube.com/watch?v=
_3fEbrKZob0&feature=youtu.be

Den 12/4 var det Anhörigmöte, tack
för ett bra möte.
Lördagen den 22/4 var några från
Solgården och besökte
smådjursmarknaden i Hästveda, det
var en uppskattad dag.
Den 30/5 kommer vi att samlas vid
Lillasjön för att grilla korv och umgås.
Under sommaren kommer vi att ha
elever från skolan som har fått
feriearbete hos oss på Solgården.

Ung omsorg
Ett företag som omsorgsförvaltningen
skrivit kontrakt med för att ge guldkant
till de äldre och inspirera ungdomar till
ett framtida arbete i vården.
Ungdomarna hälsar på i grupp på helgen och anordnar sociala och meningsfulla aktiviteter som exempelvis:
- Sällskapsspel och gemensam fika
- Sjunga och spela musik
- Högläsning ur en bok eller dagens
tidning
Tanken är att skapa meningsfulla möten mellan generationer och minska
klyftan
mellan gamla och unga i dagens samhälle. De unga får en relation till äldre
människor, vilket inte är en självklarhet för alla idag. De äldre i sin tur får

möjlighet att berätta för de unga om tiden innan datorer och mobiltelefoner
och föra vidare sin livserfarenhet till
den yngre generationen.
För mer information om Ung Omsorg: www.ungomsorg.se
Instagram
Solgården har precis i dagarna öppnat ett
instagramkonto solgardenhastveda
Där kommer ni att hitta lite information
kring vad som händer här på Solgården,
vi hoppas att ni vill följa oss där.
Vi från Solgården önskar er en fin vår
och sommar.

Oss.

